Sierpc, 03.08.2017 r.
Ireneusz Wielimborek
Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych
"Wiepol", ul. Przemysłowa 6A
09-200 Sierpc

Zapytanie ofertowe nr 01.08.IW.2017
W związku z ubieganiem się przez Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych
"Wiepol" o dofinansowanie w ramach RPO WM Oś priorytetowa III Rozwój potencjału
innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.3 Wprowadzenie na rynek nowych lub
ulepszonych produktów lub usług ( poprzez wdrożenie prac B+R) w firmie, proszę o
przedstawienie oferty cenowej na dostawę automatycznej linii do produkcji czekolady wraz z
urządzeniami współpracującymi.
Szacunkowa wartość zamówienia nie może przekroczyć 1.500.500,00 PLN netto.
Opis przedmiotu zamówienia:
Projekt dotyczy zakupu instalacji i uruchomienia innowacyjnej automatycznej linii do
produkcji czekolady o wydajności 500 kg/h, która wykonana zostanie w jednym etapie:
Przedmiot dostawy:
Dostawa instalacji, mycie, dezynfekcja, uruchomienie.
1. - stacja rozładunku cukru big – bag 1000 kg wyposażona w przenośnik śrubowy ze
stali kwasoodpornej, posiadająca separator opiłków, spełniająca wymogi UDT.
2. - premixer – urządzenie wstępnego mieszania składników czekolady stal
kwasoodporna. Pojemność 1200 litrów, temperatura min 450 z 2 mieszadłami ( 2,2 i 4
KW) usadowiony na celkach.,
3. - młyn do produkcji czekolady,
4. - konsza do uszlachetniania czekolady wraz z urządzeniami współpracującymi z linią
5. -infrastruktura przesyłowa surowców do premixera, młyna i konszy oraz czekolady do
zbiorników buforowych i magazynowych,
6. - automatyka dozowania surowców
7. - automatyka dozowania wyrobu gotowego do zbiornika 30 tonowego,
8. - zbiornik 30 tonowy, - pojemność 26000 litrów średnica wew. – 2650 mm, zew.
2860 mm wyposażony w mieszadła i system grzewczy – płaszcz wodny.

9. - zintegrowana automatyka sterowania procesem przygotowania surowców i
procesem produkcji wraz z modułem pamięci umożliwiającym zapisywanie receptur.
Elementy sterowania i zasilania elektrycznego wraz z modułem, w którym są
ewidencjonowane receptury, w których można zdefiniować: nazwę produktu
końcowego, potrzebne materiały, wykonywane czynności, stosowane półprodukty i
zamienniki.
Warunek konieczny: wszystkie dostarczone materiały zgodne z CE
Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 31 stycznia 2018 r.
Opis sposobu przygotowania oferty:
a) oferta powinna być przygotowana pod rygorem nieważności wg załączonego wzoru formularza oferty (załącznik nr 1)
b) oferta powinna być sporządzona w języku polskim
c) oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy
d) oferta powinna być podpisana przez osobę upoważniona do reprezentowania Wykonawcy
e) Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
Kompletna oferta musi zawierać:
1. Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Kryteria oceny złożonych ofert:
Cena
Termin realizacji
Czas reakcji serwisu
Okres gwarancji

50%
20%
15%
15%

Kryterium oceny ofert
1)

Cena brutto oferty - 50% - maksymalna ilość punktów - 50

Metodyka wyliczenia punktów za kryterium:
cena ważnej najtańszej oferty
Liczba punktów = ------------------------------------------ * 50% *100
cena ważnej rozpatrywanej oferty
2)

Termin realizacji - 20% - maksymalna ilość punktów - 20

Metodyka wyliczenia punktów za kryterium:

najkrótszy termin realizacji ważnej oferty (dni robocze)
Liczba punktów = ------------------------------------------------------ * 20%*100
termin realizacji oferty rozpatrywanej (dni robocze)
3)

Czas reakcji serwisu

– 15% - maksymalna ilość punktów - 15

Metodyka wyliczenia punktów za kryterium:
najkrótszy czas realizacji ważnej oferty (godz.)
Liczba punktów = ------------------------------------------------------ * 15%*100
termin realizacji oferty rozpatrywanej (godz.)

4)

Okres gwarancji – 15% - maksymalna ilość punktów - 15

Metodyka wyliczenia punktów za kryterium:
najdłuższy okres gwarancji ważnej oferty
Liczba punktów = ------------------------------------------------------ * 15%*100
Okres gwarancji oferty rozpatrywanej
Ocena końcowa = liczba punktów w kryterium „cena” + liczba punktów w kryterium
„doświadczenie” + liczba punktów w kryterium „termin realizacji”. Łącznie badana oferta
może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
W przypadku uzyskania ofert w walucie innej niż PLN, do przeliczenia kursu przyjęty
zostanie kurs sprzedaży NBP z dnia wystawienia oferty.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w
oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym oferentem.
Termin ważności oferty: minimum 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert
Ofertę należy przesłać do dnia 30.09. 2017r. do godz. 15:00,
- na adres pocztowy: Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych "Wiepol", ul.
Przemysłowa 6A 09-200 Sierpc, z dopiskiem ”Wiepol” – Linia do produkcji czekolady
(liczy się data wpływu),
- na adres e-mailowy: info@wiepol.pl, w tytule wpisując ”Wiepol” – Linia do produkcji
czekolady (liczy się data wpływu),
Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym zaproszeniem należy kierować na adres e-mail:
info@wiepol.pl, w tytule wpisując: Wiepol – Linia do produkcji czekolady.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania
przyczyny. Zamawiający umieści na stronie internetowej www.wiepol.pl informację o
wyborze Wykonawcy.

Z możliwości składania ofert wykluczone są podmioty o których mowa w pkt.8 Rozdział
6.5.3. Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą
konkurencyjności - zgodnie z Zasadami Kwalifikowalności Wydatków w ramach RPO WM
na lata 2014-2020.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1- formularz ofertowy
Ireneusz Wielimborek
Właściciel

Załącznik nr 1
OFERTA KONKURSOWA
Pełna nazwa WYKONAWCY:

Adres Wykonawcy:
ul.

nr

kod pocztowy

miejscowość

tel.

fax

NIP

www

W związku z ogłoszonym konkursem na dostawę, instalacje i uruchomienie wymienionych w
zapytaniu ofertowym urządzeń i sprzętu do prowadzenia badań w warunkach przemysłowych
w firmie WIEPOL, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami
zapytania ofertowego:
Nazwa przedmiotu
zamówienia
Automatyczna linia do
produkcji czekolady

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ogólna wartość netto

Ogólna wartość brutto

Kwota …………………… waluta ……….

Kwota …………………… waluta ………..

Słownie: ……………………………………
………………………………………………….

Słownie: ……………………………………
………………………………………………….

Warunki płatności:
Termin realizacji dostawy
Specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia:
Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania jakościowe i posiada dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej.
Oświadczamy,
że
na
oferowany
przedmiot
zamówienia
udzielamy
……………………. gwarancji, zgodnie z oświadczeniem dotyczącym udzielanej
gwarancji, usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodnie z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
terminu składania ofert.
Zapewniamy, że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania oferty.

9. Bez zastrzeżeń, przyjmujemy warunki zawarcia umowy i w przypadku wyboru naszej
oferty jako najkorzystniejszej – deklarujemy gotowość podpisania umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Oświadczamy, że:
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Jednocześnie stwierdzamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej
ze składaniem fałszywych oświadczeń.
11. Oświadczamy, że cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz
zawiera wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym m.in. dostawę
montaż, transport i szkolenie personelu oraz koszty z tytułu przeniesienia
majątkowych praw autorskich.
12. Do
kontaktów
z
naszą
………………………………………..,
………………………………………..

Firmą
upoważniamy
Pana/Panią
tel. …………………………….., e-mail

Miejscowość i data sporządzenia oferty:

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy

